הוראות ניקוי וחיטוי מזגן עילי\מפוצל
כל הידע של המקצוענים בכף ידך!
אם יש לך ידיים טובות וחוש טכני ניתן לעשות בעצמך!
האחריות לעבודה היא רק של הלקוח ואם יש נזק או תקלה למשב רוח או
עובדיה אין כיסוי או חלק בנזק.
 .1להכין :קיט "איירפיקס" של משב רוח ,סמרטוטי רצפה  ,דלי ,יריעת ניילון
סולם ,מברשת קטנה ,מברג פיליפס או מברגה .ניתן מסיכה וכפפות.
 .2לנתק מזגן מהחשמל
 .3לפנות את כל הציוד מתחת למזגן
 .4להסיר את הפילטרים ולקחת אותם למקלחת.
 .5לפרק את כל הברגים במעטפת הפלסטיק ולהניח בצד .
 .6לפעמים יש מסקינגטייפ בהיקף של המעטפת פלסטיק ,להסיר אותו
 .7לפרק את המעטפת.
 .8לנתק גלאי ועינית לשים בצד.
 .9לקחת את המעטפת למקלחת .לרסס "קלינפיקס" – חומר ניקוי ירוק
 .11לרסס קלינפיקס על הפילטרים.
 .11ולהמתין  3דקות.
 .12לשטוף עם הטוש בלחץ חזק את המעטפת ואח"כ את הפילטרים .להבריש
ולנגב עם סמרטוט עד שהם נקיים .
 .13לרסס "ננופיקס" חומר חיטוי למזגנים על כל המעטפת ועל הפילטרים (מצב
)SPRAY
 .14לרסס "קלינפיקס" (מצב  )SPRAYעל המאייד\ סוללה מהפינה הימנית
העליונה ,שמאלה ולמטה כל השאריות\ אמבטיית ירדו לתוך תעלת הניקוז.
 .15למאייד יש צד נסתר\ אחורי שלעיתים ניתן להגיע אליו ,לטפל בו גם אם יש
גישה.
 .16לרסס "קלינפיקס" על המניפה  ( ,מצב  )STREAMכשיד אחת מסובבת אותה
ויד שניה מרססת  .כל השאריות ירדו לרצפה .ניתן להכניס את היריעת ניילון
מתחת למזגן ולכיוון הרצפה או לייצר משפך לדלי.
 .17לנגב שאריות מהקיר.
 .18להמתין  3דקות שהחומר יעבוד.
 .19לעבור עם מברשת עדינה ,או מברשת שינים על הצלעות ולהסיר לכלוך ,עם
כיוון הצלעות !!! .הלכלוך ירד לתעלת הניקוז.
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 .21אם התעלה מאוד מלוכלכת כדאי לנתק אותה בזהירות ולטפל בה באותו אופן
כמו המעטפת ( .קלינפיקס ואח"כ שטיפה) (לאמיצים) .
 .21לשפוך את השאריות של הקלינפיקס לכיור ,או אם יש מזגנים נוספים לתוך
מיכל לשמור למאוחר יותר.
 .22למלא את המרסס במים.
 .23להתיז על המאייד\ סוללה מהפינה הימנית העליונה ,שמאלה ולמטה כל
השאריות ירדו לתוך תעלת הניקוז.
 .24לחזור על הפעולה עד שהצלעות נקיות ושטופות .כל מזגן צריך לפחות שני
בקבוקי מים.
 .25אם לא הסרת את התעלה להציף אותה היטב במים ולראות שכל המים
מתנקזים דרך הצינור אל מחוץ לבית.
 .26לשטוף את המניפה .לעבור עם סמרטוט לנגב כתמים .המים ירדו לרצפה ,על
הסמרטוטים.
 .27להחזיר את תעלת הנקוז למקומה במדוייק .אם היא לא מורכבת נכון המזגן
ינזל בעתיד.
 .28לרסס ננופיקס על הסוללה ( מצב  ) SPRAYמהפינה הימנית העליונה ,שמאלה
ולמטה כל השאריות\ אמבטיית ירדו לתוך תעלת הניקוז ויחטאו אותה גם כן.
 .29לרסס ננופיקס על המניפה ( במצב  )STREAMתוך כדי סיבוב שלה
 .31להחזיר גלאים ועיניות למקומם .לשים לב שהם לא נרטבים.
 .31להניח טבליה בתוך התעלה .המים שיירדו מהמאייד בזמן פעולת המזגן ימיסו
אותה וישחררו חומר ניקוי וחיטוי.
 .32להרכיב את המעטפת .לחזק את הברגים.
 .33להחזיר פילטרים למקומם.
 .34להמתין שעה כדי שהננופיקס יתייבש וייצמד למשטחים.
 .35להחזיר חשמל ולהפעיל כרגיל.
בהצלחה!
אם הסתבכתם אפשר להתייעץ איתי טלפונית  . 152-3737912לא אוכל ללות אותכם
בכל שלב של הניקוי אלא רק לייעץ במקרה וניתקלתם בבעיה.

ניתן להזמין אצלנו גם:




פילטרים מיקרוניים לסינון אבק ,אבקנים ועובשים לשיפור איכות האויר בבית.
חומר חיטוי "וירופיקס" לכל סוגי המשטחים ,מאושר לוירוס קורונה על ידי
משרד איכות הסביבה האמריקאי EPA
טבליות לניקוי וחיטוי תעלות ניקוז\ אמבטית עם שחרור מושהה.
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הוראות ניקוי וחיטוי מזגן מיני מרכזי
 .1לנתק חשמל
 .2להסיר את פילטר האויר החוזר עם או בלי המסגרת ולקחת למקלחת.
 .3להסיר את הפילטרים המתכתיים שצמודים למאייד ולקחת למקלחת.
 .4לרסס קלינפיקס ולהמתין  3דקות
 .5לשטוף עם הטוש בלחץ חזק את הפילטרים ולהבריש עד שהם נקיים.
 .6לרסס ננופיקס על הפילטרים (מצב )SPRAY
 .7לרסס קלינפיקס על המאייד מצד ימין שמאלה מלמעלה למטה.
 .8להמתין  3דקות.
 .9להבריש עם כיוון הצלעות את הלכלוך .אם ניתן להסיר חלקו ידנית זה עדיף.
 .11לשפוך את השאריות של הקלינפיקס לכיור ,או אם יש מזגנים נוספים לתוך
מיכל לשמור למאוחר יותר
 .11למלא את המרסס במים.
 .12להתיז על המאייד\ סוללה מהפינה הימנית העליונה ,שמאלה ולמטה כל
השאריות ירדו לתוך אמבטיית הניקוז
 .13לחזור על הפעולה עד שהצלעות נקיות ושטופות .בכל סוללה צריך לפחות
שני בקבוקי מים.
 .14לרסס ננופיקס מהפינה הימנית העליונה ,שמאלה ולמטה כל השאריות ירדו
לתוך אמבטיית הניקוז
 .15להניח  2טבליות באמבטית הניקוז.
 .16להחזיר פילטרים למקומם.
 .17להמתין שעה כדי שהננופיקס יתייבש וייצמד למשטחים.
 .18להחזיר חשמל ולהפעיל כרגיל.
הערות:
.1
.2
.3
.4
.5

המאייד זוכה לניקוי רק מצידו החיצוני .לפעמים יש גישה גם לצידו הפנימי על
ידי פתיחת דלת בדופן המזגן ( לאמיצים) .
אמבטיית הניקוז וצינור הניקוז לא זוכים לטיפול ראוי בגלל שלא ניתן לפרק
אותה .שפע של קלינפיקס ,ומים ישפרו את המצב.
המניפה ,המרכזיה והתעלות הם חלקים שלא זוכים לטיפול כלל
ניתן לנקות גם את הגרילים בחדרים כמו שמנקים את הפילטרים.
אם התעלות מזוהמות בהרבה אבק ,או יש ריח \עובש רצוי להזמין טיפול מלא
של משב רוח .לא ניתן להתגבר על ריח רע או עובש רק על ידי ניקוי חיצוני
של הסוללה.
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